
Анотація дисципліни 
«Екологія міських систем» 
Загальний обсяг дисципліни – 6 кредитів ECTS (216 год.). 
 
Мета дисципліни. Вивчення критеріїв оцінки міста як соціоурбоекосистеми з метою 
поліпшення якості міського середовища. 
Завдання дисципліни. Ознайомлення з методами вирішення екологічних проблем міст на 
підставі застосування міждисциплінарного екологічного підходу, що поєднує соціальні, 
медичні, біологічні, прикладні галузі науки та практики. 
Основні дидактичні одиниці (розділи):  
Урбоекологія, урбогеосоціосистеми, урбанізація. Клімат та енергетичні проблеми міст з 
урахуванням їх кліматичних умов. Компоненти геологічного середовища міст. Небезпечні 
геологічні процеси у містах та заходи з їх попередження. Водні об’єкти в містах та джерела їх 
забруднення. Централізоване і децентралізоване  водопостачання. Системи водовідведення та 
очистки стічних вод. Особливості повітряного середовища міст. Джерела та контроль 
забруднення атмосфери в містах. Шкідливі фізичні впливи в містах. Вплив паливно-
енергетичного комплексу на компоненти довкілля та здоров’я населення у містах. 
Альтернативні джерела енергії. Особливості міської флори і фауни. Фітомеліоративні  функції 
рослинності та принципи створення зелених насаджень в містах. Побутові та промислові 
відходи міст. Негативні фактори впливу міського середовища на здоров’я населення. Екологія 
житла. Екологічні проблеми міського транспорту та шляхи їх вирішення. Нормування 
забруднення об’єктів навколишнього середовища міст. Екологічний моніторинг навколишнього 
середовища міст. Особливості проектування та умови забудови міст. Елементи екологічного 
менеджменту та аудиту населених міст. Еколого-правові та ринкові методи стимулювання 
природоохоронної діяльності у містах. 
 
У результаті вивчення дисципліни «Екологія міських систем» студент повинен вміти:  

 характеризувати відмінності у функціонуванні природних екосистем, агробіоценозів та 
урбоекосистем;  

 аналізувати природно-просторові ресурси міста, повітряний басейн міста, стан питної 
води у місті, стан поверхневих водних об’єктів, стан ґрунтового покриву, стан 
тваринного світу,  процеси озеленення у місті;  

 характеризувати міські мезо- та мікрокліматичні умови;  
 аналізувати дані метеорологічних, гідрологічних та ґрунтово-хімічних досліджень у 

місті; аналізувати розміщення промислових підприємств, осередків торгівлі, 
транспортних систем міст з наданням рекомендацій щодо оптимізації навколишнього 
середовища;  

 розраховувати потреби у  ресурсах для функціонування різних типів міських систем;  
 здійснювати відповідне міське екологічне планування; визначати шкідливі фактори  

існування рослинного та тваринного світу в умовах населених міст;  
 розрахувати кількість утворення  побутових та промислових відходів у містах та 

створювати схему раціонального видалення, утилізації та рекуперації відходів в умовах 
великого міста; 

 аналізувати процеси міграції та стану здоров’я населення за даними медичної 
статистики; 

 надавати вичерпну характеристику з рекомендаціями щодо оптимізації міського 
середовища. 
 

Види навчальної роботи – лекції, практичні заняття. 
Вивчення дисципліни закінчується екзаменом. 

 
Завідувач кафедри екології, 
професор          А.І. Горова 


